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वैलाबीचा जादगूार



वलैाबीचा जादगूार खूप व्यग्र होता. 
तो आपल्या जादचू्या मंत्ांच्या बाटल्या 
क्रमात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे.



त्याच्याजवळ असे मंत् होते ते 
लोकांना एडवाकक (ज्याच्या अंगावर केस 
नसतात आणि कान मोठे असतात) 
सारख्या ववचचत् प्राण्यापासनू ते 
गायीसारख्या प्राण्यापयतं, तो प्रत्येक वस्तू
बदल ूशकत असे. प्रत्येक मंत् एका छोट्या 
बाटलीत ठेवलेला होता. प्रत्येक बाटलीवर 
एक लेबल लावले होते ज्यामळेु लक्षात 
येई की तो मंत् कोिता आहे.

पि सगळ्या बाटल्या एवढ्या 
अस्ताव्यस्त ठेवलेल्या होत्या की
जादगूाराला योग्य मंत् शोधण्यासाठी 
तासोंतास लागत. म्हिून त्याने कपाट  
साफ करायला घेतले. मग त्याने खूप 
सावधपिे मंत् एक-एक करून अक्षरांच्या 
क्रमानसुार परत ठेवले.  



जो मंत् लोकांना कीटक,मुंग्या आणि 
मगृ ककड्यामध्ये बदल ूशकतात ते ‘ए’ च्या 
मांडिीवर ठेवल.े कारि त्यांची इंश्ग्लश नावं 
ए पासनू सरुु होतात. अस्वल, मधमावया
आणि म्हशी मध्ये बदलिारे मंत् ‘बी’ च्या 
मांडिीत ठेवल.े आणि अशा पद्धतीने
मंत्ांना विाकक्षरांनसुार ठेवले.

“मला माहहत नाही की हा कोित्या गोष्टीचा 
मंत् आहे,” जादगुाराने त्या बाटलीचा अभ्यास 
करत म्हटलं. जी त्याने आत्ताच उचलली. “त्या 
बाटलीच ेलेबल ननघनू गेले होते.”



तेव्हाच दरवाज्यावर कोिीतरी थाप 
मारली. “अरे! कोि अस ूशकतं!” जादगूार 
म्हिाला.

“काम करण्यासाठी लोक मला 
एकट्याला कधी सोडत नाही.”

त्याने दरवाजा उघडला आणि म्हिाला, 
“ननघनू जा. आता मी खूप कामात आहे. जा!”



येिारा पाहुिा एक उंदीर होता. 
लोक त्याच्यावर नेहमी ओरडत, म्हिून 
उंदराला जादगूाराच्या बोलण्याच ेववशषे 
वाईट वाटले नाही.

“मला एक जादचूा मंत् ववकत हवा
आहे,” उंदीर म्हिाला.



“मी उंदीर होऊन आता थकलो आहे. 
उंदीर कोिाला आवडत नाहीत. लोक
आम्हांला पकडण्यासाठी वपजंरे ठेवतात.
आमच्यावर ओरडतात,आणि झाडूने 
आम्हांला मारतात. एका उंदराच ेजीवन 
खूप दुुःखी असत.े म्हिून मला दसुरं 
कोिीतरी व्हायचं आहे.

"तुला काय व्हावं वाटतं?” जादगूाराने 
ववचारल.ं 

“त्यासाठी अजून माझं मन तयार नाही,” 
उंदीर म्हिाला. “मी ववचार केला की मी 
येऊन बघेन की तुमच्याजवळ कशाप्रकारच े
मंत् आहेत आणि त्यातून एक ननवडने.



“इथं आत्ता फार गडबड आहे,” जादगूर 
म्हिाला, “तू उद्या ये आणि...

"अच्छा, ज़रा थांब!“ मग 
जादगूाराने हातात पकडलेल्या बबना 
लेबलच्या बाटलीकड ेबघत म्हटलं.

“हे बघ, तू हा जादचूा मंत् मोफत घेऊन 
जा.यासाठी काही ककंमत घेिार नाही.” आणि 
त्याने ती बाटली उंदराच्या हातात ठेवली.



“यावर काही लेबल नाही,” उंदीर म्हिाला. 
“हा मंत् मला कशात बदलेल?” “तो तुला
काहीतरी वेगळं नक्की करेल.” जादगूार म्हिाला.

“तू म्हटला होतास ना तुला कोिीतरी 
वेगळं व्हायचं आहे!”

आणि मग जादगूाराने दरवाजा बंद 
केला आणि आपले मंत् वेगवेगळे 
करण्याच्या मागे लागला.



उंदीर घरी आला आणि त्याने बाटली 
खाण्याच्या टेबलवर ठेवली. तो कॉकक  
(लाकडी बचु) ओढण्यासाठी काहीतरी 
शोधत होता, तेव्हा तो ववचार करू लागला 
की तो मंत् त्याला कशात बदलेल. 



कदाचचत एका फुलपाखरात?
फुलपाखरे सुंदर असतात, पि ते
अचधक काळ श्जवंत राहत नाही. 
त्याला फुलपाखरू व्हायच ेनव्हते.



कासवं खूप काळ श्जवंत 
राहतात, पि ते खूप सुंदर हदसत 
नाहीत. आणि ते खूप ह्ळू चालतात.
उंदराला कासवही व्हायच ेनव्हते.



मधमावया वेगाने उडतात.
पि त्यांना खूप कष्ट करावे 
लागतात. जास्त कष्ट करायला 
उंदराला अश्जबात आवडत नाही.



मुंग्या फार सहलीला जात असतात.
पि त्या सहजपिे 

पायाखाली रगडल्या जातात.



पक्षी आनंदाची गानी गातात. पि पक्षी 
ककड्यांना सदु्धा खातात. ककड ेखाण्याच्या 
ववचारानेच उंदराला आजारी पाडलं.



“जर मी मांजर झालो तर काय 
होईल? उंदराने ववचार केला. “मांजरी 
उंदरांना खातात!” असा ववचार करून 
तो एकदम वपवळा पडला.



“जर तो मंत् लोकांना उंदरात 
बदलण्याची जाद ूअसेल, तर काय 
होईल? माझ्यावर त्याचा काहीच असर 
होिार नाही...

“जसा वपवळ्या रंगाच्या 
कपड्यावर हळदीचा डाग!”



“पि जर मी एक हत्ती झालो, तर खूप 
भारी होईल,” उंदराने ववचार केला.

“पि मोठा हत्ती माझ्या छोट्या 
घरात कसा बसेल?”

उंदराच ेएक चांगले घर होत.े
उंदराच ेआपल्या घरावर खूप पे्रम होते.
त्याला आशा होती की तो मंत् त्याला 
हत्ती करिार नाही..



वास्तवात, तो असा कोिताही ववचार करू 
शकत नव्हता ज्यामळेु बदलल्यानंतर त्याला मजा 
येईल.

“पि मी उंदीर राहहल्याने अनेक समस्याही 
येत आहेत, “पि कमीत कमी मला त्या समस्या
माहहत तरी आहेत. जर मी एखाद्या इतर जीवात 
बदललो तर समस्या अजून मोठ्या होऊ शकतात.”

म्हिून तो जादचूा मंत् 
परत करण्यासाठी 
जादगूाराकड ेपरत गेला.



जादगूार बडबडत 
दरवाज्याजवळ परत आला. तो
अजूनही मंत्ाच्या बाटल्या नीट 
लावण्याच ेकाम करत होता.

आधी तर जादगूाराने उंदराला ओळखलेच नाही.



“तू फारच बदलला आहेस,” जादगूार म्हिाला.

“मलाही असंच वाटतं आहे,” उंदीर म्हिाला.

"सरुुवातीला मी खूप दुुःखी होतो. आणि 
आता मी... ठीक आहे... काहीतरी वेगळे."

“त्या मंत्ामळेु तुझ्यात बदल झाला 
का?” जादगूाराने ववचारले.

“हो, बबलकूल बदललो,” उंदीर म्हिाला.



हे ऐकून जादगूार एवढा उत्साहहत 
झाला की तो मोठ्या मशु्वकलीने 
बोलला.

“प्रथमच हे होत आहे की माझ्या 
मंत्ाने काही काम केलं.” तो आनंदाने 
म्हिाला.

“असं वाटतं की त्या मंत्ाने दोन 
वेळा काम केलं,” उंदीर म्हिाला. 
“त्या मंत्ाने आपल्या दोघांना खुश 
केलं आहे. तो एक अद्भतु जादईु मंत् 
आहे.!"



मग जादगूार आपल्या दकुानात पळत गेला 
आणि त्याने सगळ्या बाटल्यांवरच ेलेबल काढून 
टाकले आणि त्यांची ककंमत पि वाढवली.

मग त्याने त्या बाटल्या
अस्तावस्त पद्धतीने म्हिजे 
कोित्याही क्रमाशशवाय कपाटात 
ठेवल्या.

आता मंत्ांच ेवगीकरि करिे 
ही काही समस्या राहिार नाही.



यानंतर जेव्हा वालेबी मध्ये 
कोिी स्वतुःवर नाखूश असेल 
तेव्हा त्याला माहहत होतं की 
काय करायचं ते.

ती व्यक्ती जादगूाराच्या 
अद्भतु मंत्ामधनू कोिताही 
एक मंत् ववकत घेत असे. 
आणि तो मंत् कधीही असफल 
होत नसे. पि बाटली शसलबंद 
असिं गरजेची असे.

समाप्त




